Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
13/2003. (XII.17.) önkormányzati rendelete
a helyi iparőzési adóról
(Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 20/2006.(XII.22.), 5/2016. (III.07.)
önkormányzati rendeletekkel.)

A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1)
bekezdésében és a 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Kaposmérı települési
önkormányzat képviselı-testülete a következı rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
Az adókötelezettség az önkormányzat illetékességi területén a Htv.-ben meghatározott
vállalkozási tevékenység gyakorlására terjed ki.
Az adókötelezettség, az adó alanya
2. §
(1)

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel
végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparőzési tevékenység).
(2) Az adó alanya a vállalkozó.
(3) Adóköteles iparőzési tevékenység: a vállalkozó e minıségében végzett nyereség-,
illetıleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.
(4) A vállalkozó állandó jellegő iparőzési tevékenységet végez az önkormányzat
illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól,
hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.
1
(5) Ideiglenes jellegő az iparőzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az
ott székhellyel, telephellyel nem rendelkezı vállalkozó
a.) piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat,
b.) építıipari tevékenységet folytat, illetıleg természeti erıforrást tár fel vagy kutat,
feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység
idıtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a
tevékenység folytatásának idıtartama a 180 napot meghaladja, akkor a tevékenység
végzésének helye telephelynek minısül
c.) bármely – az a.) és b.) pontban nem sorolható – tevékenysége, ha annak
folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, ha egyetlen önkormányzat
illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.
Az adókötelezettség keletkezése és megszőnése
3. §
(1) Az adókötelezettség az iparőzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a
tevékenység megszüntetésének napjával szőnik meg.
1
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(2) Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparőzési
tevékenység végzésének idıtartama az irányadó az adókötelezettség idıbeni terjedelmére.
Az adó alapja
4. §
(1)

Állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó alapja az értékesített
termék, illetıleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk
beszerzési értékével és a közvetített szolgáltatások értékével, valamint az
anyagköltséggel.
(2) Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegő
iparőzési tevékenységet, akkor az adó alapját – a tevékenység sajátosságaira leginkább
jellemzıen – a vállalkozónak kell a Htv. mellékletében meghatározottak szerint
megosztania.
(3) Ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adót a tevékenység
végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy
napnak számít.
Az adó mértéke
5. §
(1)

(2)

(3)

(4)

Állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap
1,5 %-a.
Ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adóátalány naptári
naponként 3.000.- forint, illetve a piaci és vásározó kiskereskedelem naponta 1.000,forint.
A székhely, illetıleg a telephely szerinti önkormányzathoz az adóévre fizetendı adóból,
legfeljebb azonban annak összegéig terjedıen – a (4) bekezdésben meghatározott
módon – levonható az ideiglenes jellegő tevékenység után az adóévben megfizetett adó.
Az ideiglenes tevékenység után megfizetett adó a székhely, illetve telephely(ek) szerinti
önkormányzathoz fizetendı adóból a vállalkozás szintjén képzıdı teljes törvényi
adóalap és az egyes (székhely, illetve telephely(ek) szerinti) önkormányzatokhoz
kimutatott törvényi adóalapok arányában vonható le.
Az adóelıleg megállapítása és az adó megfizetése
6. §

Az adóelıleg megállapítására és az adó megfizetésére a Htv. 41.§ és a 42. §-aiban foglaltak az
irányadóak.
Értelmezı rendelkezések2
7. §
Jelen rendelet alkalmazásában:

2
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-

állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrıl szóló 37/2011. (III.22.)
Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás,
egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2)
bekezdése szerinti vállalkozás.
háziorvos, védını vállalkozó: az a vállalkozó, aki/amely - gazdálkodó szervezetként
vagy egyéni vállalkozóként - külön jogszabály alapján háziorvosi, házi gyermekorvosi,
fogorvosi alapellátási vagy védınıi tevékenységet végez és nettó árbevételének
legalább 80%-a e tevékenység (tevékenységek) végzésére vonatkozó, az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerzıdés alapján az
Egészségbiztosítási Alapból származik.

-

Adómentesség, adókedvezmény3
8. §
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

3

Az önkormányzat a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/C. § (4) bekezdése
alapján jogosult háziorvosi és fogorvosi alapszolgáltatást végzı orvosok számára
iparőzési adómentességet biztosít.
A 8. § (1) bekezdésben meghatározott adómentesség formájában nyújtott támogatás
csekély összegő támogatásnak minısül, amelyet kizárólag az Európai Unió
mőködésérıl szóló szerzıdés 107. és 108. cikkének a csekély összegő támogatásokra
való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL
L 352, 2013. 12.24. 1. o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai
alapján lehet nyújtani.
A kedvezményezett az adómentesség következtében megszerzett elınyt – az
1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – nem
használhatja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében
meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet
3. cikk (2) bekezdésének megfelelıen – közúti kereskedelmi árufuvarozás
ellenszolgáltatás fejében történı végzése céljából teherszállító jármő vásárlására.
A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése
figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására
alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az
azt megelızı két pénzügyi évben nyújtott csekély összegő támogatások
támogatástartalmáról. A nyilatkozat jelen rendelet 1. számú mellékletét képezi.
A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése
szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt
megelızı két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt
csekély összegő támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja
meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében
végzı vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelı forintösszeget, figyelembe
véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. Az
átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrıl szóló 37/2011. (III. 22.)
Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegő támogatás az
Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági
érdekő szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegő
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(7)

(8)

(9)

támogatásokra való alkalmazásról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági
rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelıen nyújtott csekély összegő
támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felsı határig
halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegő támogatás
más csekély összegő támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelıen nyújtott csekély
összegő támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2)
bekezdésében meghatározott felsı határig halmozható.
A csekély összegő támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek
vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában
nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely
csoportmennyiségi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes
esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy
összeget.
A támogatást nyújtó önkormányzat írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a
támogatás bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegérıl és arról, hogy az
csekély összegőnek minısül. Az igazolást jelen rendelet 2. számú mellékletét képezi.
A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követı 10 évig
meg kell ıriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott
köteles azokat bemutatni. A csekély összegő támogatási jogcímen nyújtott
támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell
szolgáltatni.
Záró rendelkezések
9. §

(1)4 A helyi iparőzési adóra vonatkozó egységes szerkezető rendelettel nem szabályozott
minden kérdésben a helyi adókról szóló – többször módosított – 1990. évi C. törvény és
az adózás rendjérıl szóló – többször módosított 2003.évi XCII. törvény hatályos
rendelkezéseit, valamint a helyi adókat érintı hatályos törvények rendelkezéseit kell
alkalmazni.
(2) Ez a rendelet 2004. január hó 1. napján lép hatályba. A hatályba lépéssel egyidejőleg a
11/2000. (XI.29.) számú rendelet hatályát veszti.

Kaposmérı, 2003. december 16.

Matula András sk.
körjegyzı

Dr. Vig József sk.
polgármester

Kihirdetve: 2003. december 17.

Matula András sk.
körjegyzı
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1. sz. melléklet

NYILATKOZAT
az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 107. és 108. cikkének a csekély összegő
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági
rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) szerinti csekély összegő (de minimis) támogatás
esetén
1. Kedvezményezett adatai
Név:
Adószám:
Elérhetıség:
Aláírásra jogosult képviselı:
E-mail cím:
(jelölje X-szel )
 Egyesülés a folyamatban lévı és az azt megelızı két adóév során
 Szétválás a folyamatban lévı és az azt megelızı két adóév során

Egyesülés, szétválás ideje:

_________ ___________ _________
(év)
(hónap)
(nap)

Ezúton nyilatkozom, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelızı két pénzügyi év során a
kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett az
1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése alapján egy és ugyanazon
vállalkozásnak minısül, Magyarországon a következı csekély összegő támogatás(ok)ban
részesültek.
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások,
amelyekkel a kedvezményezett egy és ugyanazon vállalkozásnak minısül, milyen csekély
összegő támogatás(ok)ra nyújtottak be támogatási kérelmet (az elutasított kérelmekrıl nem
kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van).
Nyilatkozatom a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseiben írtak
betartásához szükséges adatokat is tartalmazzák.5

5

Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele kell számítani az
egyesülés révén létrejövő, vagy jogutód pályázó csekély összegű támogatási keretébe. Az egyesülést megelőzően
jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás később is jogszerű marad.
Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az
eredetileg a támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű támogatással támogatott
tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját tőkének a
szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani a szétválás által érintett
vállalkozások között.

5

2. Csekély összegő támogatások6
Támogatás
összege

Sorszám

Támogatás
jogalapja
(bizottsági
rendelet
száma)

Támogatást
nyújtó
szervezet

Támogatás
kedvezményezettje és célja

A támogatást
ellenszolgáltatás
fejében végzett
közúti kereskedelmi árufuvarozáshoz vette
igénybe?

Kérelem
benyújtásának
dátuma7

Támogatás bruttó
támogatástartalma8

Odaítélés
dátuma
Forint

Euró

Forint

Euró

6

Az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében is ki kell tölteni.
Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.
8
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. melléklete alapján.
7

6

3. Adatok az egy és ugyanazon vállalkozásokról
Nyilatkozom, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése értelmében
a kedvezményezett az alábbi vállalkozásokkal minısül egy és ugyanazon vállalkozásnak.
Vállalkozás neve
Adószáma

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint csekély összegő támogatás nem halmozható
azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással vagy olyan
kockázatfinanszírozási célú intézkedéssel, amelyhez a 1407/2013/EU bizottsági rendelet
szerinti csekély összegő támogatást nyújtják, amennyiben az így halmozott összeg
meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság határozatában
meghatározott maximális támogatási intenzitást vagy összeget. Ennek megfelelıen
a kedvezményezett vonatkozásában az alábbiakról nyilatkozom.9
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett milyen, a jelen nyilatkozattal érintett
csekély összegő támogatás elszámolható költségeivel azonos elszámolható költséget
tartalmazó, vagy milyen kockázatfinanszírozási célú intézkedésre nyújtott be támogatási
kérelmet, amelyhez a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegő támogatást is kéri (az
elutasított kérelmekrıl nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban
van).

9

Itt kizárólag a kedvezményezett tekintetében kell nyilatkozni, az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint
és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében nem.
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4. Adatok az azonos elszámolható költségek vagy a csekély összegő támogatással azonos célú kockázatfinanszírozási célú intézkedés
vonatkozásában nyújtott állami támogatásokra

Sorszám

Támogatás
jogalapja
(uniós állami
támogatási
szabály)

Támogatást
nyújtó
szervezet

Támogatási
kategória
(pl.
regionális
beruházási
támogatás)

Azonos
elszámolható
költségek teljes
összege
jelentértéken
Kérelem
benyújtásának
dátuma10

Odaítélés
dátuma

Forint

Euró

Azonos
kockázatfinanszíroz
ási célú intézkedés
vonatkozásában
nyújtott állami
támogatás bruttó
támogatástartalma/
azonos elszámolható
költségek
vonatkozásában
nyújtott állami
támogatás bruttó
támogatástartalma11
Forint
Euró12

Maximális
támogatási
intezitás
(%) vagy
maximális
támogatási
összeg

10

Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.
A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján.
12
A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell kiszámítani:
Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az uniós állami támogatási szabályokban, euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés
napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.
11

8

Nyilatkozom, hogy a kedvezményezett aláírásra jogosult képviselıje vagyok, és a fent megadott
adatok helyesek.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes szerveknek az adatkezelı átadja.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyilatkozat kelte és a támogatás odaítélése13 közötti
idıszakban egyéb csekély összegő vagy a támogatáshalmozás szempontjából figyelembe veendı
más támogatást ítélnek oda a kedvezményezett számára, a kedvezményezett errıl haladéktalanul
– még a jelen nyilatkozat szerinti támogatás odaítélése elıtt – értesíteni köteles a támogatást
nyújtót, és köteles megfelelıen módosított adattartalommal újból kiállítani a jelen nyilatkozatot.

Kelt:

……………………………..
Kedvezményezett
(aláírás, pecsét)

13

A csekély összegő támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor az alkalmazandó nemzeti jogrendszer
értelmében a támogatás igénybevételének jogát a kedvezményezett vállalkozásra ruházzák, függetlenül a csekély
összegő támogatás folyósításának idıpontjától. Csekély összegő támogatást tartalmazó szerzıdésnél például ez az
idıpont általában a szerzıdés kelte.
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Útmutató
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet14 szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó
pénzügyi évben, valamint az azt megelızı két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági
rendelet alapján odaítélt csekély összegő támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként
nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás
fejében végzı vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelı forintösszeget15,
figyelemmel az egyesülésre valamint a szétválásra vonatkozó szabályokra16 is.
• Mi a bruttó támogatástartalom?
o A több részletben, éven átnyúlóan fizetendı támogatást az odaítélése idıpontjában
érvényes értékre kell diszkontálni az odaítélés idején érvényes referencia ráta
alkalmazásával.
•

Milyen esetekben tekintendı a támogatást igénylı egy másik vállalkozással egy és
ugyanazon vállalkozásnak?
o Egyik a másikban a részvényesek vagy tagok szavazati jogának többségével
rendelkezik, vagy
o Egyik a másik igazgatási, irányítási vagy felügyeleti testülete tagjainak
többségét jogosult kinevezni vagy elmozdítani, vagy
o Egyik a másik felett szerzıdés, vagy alapító okiratban vagy társasági szerzıdés
alapján meghatározó befolyást gyakorolhat, vagy
o Egyik a másik részvényese vagy tagja, a többi részvényessel vagy taggal kötött
megállapodás alapján egyedül birtokolja a szavazati jogok többségét
o Amennyiben a támogatást igénylı a fenti kapcsolatok bármelyikével egy vagy
több másik vállalkozáson keresztül rendelkezik, úgy azok vonatkozásában is egy
és ugyanazon vállalkozásnak kell tekinteni.

• Milyen esetben kell alkalmazni a támogatást igénylıre az egyesülés, illetve a szétválás
szabályait?
o Abban az esetben, ha az egyesülésre vagy szétválásra a folyó pénzügyi évben,
valamint az azt megelızı két pénzügyi év során került sor.
o Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély
összegő támogatást bele kell számítani az egyesülés révén létrejövı, vagy jogutód
támogatást igénylı csekély összegő támogatási keretébe. Az egyesülést
megelızıen jogszerően odaítélt csekély összegő támogatás késıbb is jogszerő
marad.
o Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást
megelızıen nyújtott csekély összegő támogatást az eredetileg a támogatásban
részesülı azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegő támogatással
támogatott tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására nincs lehetıség, a
csekély összegő támogatást a saját tıkének a szétválás tényleges idıpontjában
érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani a szétválás által
érintett vállalkozások között.
o Annak meghatározásához, hogy az újabb csekély összegő támogatás meghaladja-e
az alkalmazandó felsı határt, figyelembe kell venni az azon vállalkozások részére
nyújtott csekély összegő támogatásokat is, amelyek a kedvezményezettel egy és
ugyanazon vállalkozásnak minısülnek.
14

1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdés
Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a
regionális támogatási térképrıl szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.
16
1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdés
15
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Halmozódás:
• Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegő támogatás más csekély
összegő támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelıen nyújtott csekély összegő
támogatással [pl. az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 107. és 108. cikkének a
mezıgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegő támogatásokra való alkalmazásáról
szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 9.
o.) alapján nyújtott mezıgazdasági csekély összegő támogatással] az 1407/2013/EU
bizottsági rendeletben meghatározott 200.000 eurónak, a közúti kereskedelmi
árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végzı vállalkozások esetében a 100.000 eurónak
megfelelı forintösszegig halmozható.
o Például:
Ha egy kizárólag mezıgazdasági és közúti árufuvarozási tevékenységet végzı
vállalkozás mezıgazdasági de minimis támogatásnak minısülı 15.000 euró
támogatásban részesül, részére a közúti árufuvarozási tevékenységéhez az
alacsonyabb 100.000 eurós értékhatárra figyelemmel, 85.000 euró támogatás
nyújtható. Amennyiben ez a vállalkozás egyéb tevékenységet (pl. könyvvizsgálat)
is végez, úgy rá, már az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 200.000 eurós
értékhatára vonatkozik, így részére 185.000 euró de minimis támogatás nyújtható.
•

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegő támogatás az Európai
Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekő
szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegő támogatásokra való
alkalmazásáról szóló 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114,
2012.4.26., 8-13. o.) (a továbbiakban: 360/2012/EU bizottsági rendelet) megfelelıen nyújtott
közszolgáltatási csekély összegő támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben
meghatározott 500.000 eurónak megfelelı forintösszegig halmozható.

•

Amennyiben a halászati és akvakultúra-ágazatban mőködı valamely vállalkozás az
1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban vagy egyéb tevékenységi
körökben is folytat tevékenységet, a halászati és akvakultúra-ágazatba tartozó tevékenységek
tekintetében az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 107. és 108. cikkének a halászati
és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegő támogatásokra való alkalmazásáról szóló,
2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendeletnek (HL L 190., 2014.06.28., 45.o.)
megfelelıen nyújtott halászati csekély összegő támogatás az 1407/2013/EU bizottsági
rendelet alapján nyújtott csekély összegő támogatással az 1407/2013/EU bizottsági
rendeletben meghatározott 200.000 eurónak, a közúti kereskedelmi árufuvarozást
ellenszolgáltatás fejében végzı vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelı
forintösszegig halmozható.

Ha létezı támogatási program másként nem rendelkezik, az euróban meghatározott összegek
forintra történı átszámításánál a támogatási döntés napját megelızı hónap utolsó napján
érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott
devizaárfolyam alkalmazandó17.
A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követı 10 évig meg kell ırizniük,
és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A
csekély összegő támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20
munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

17

Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképrıl szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35.§ alapján.
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2. sz. melléklet

Igazolás csekély összegő támogatásról
Alulírott … a … mint támogatást nyújtó képviseletében eljárva ezúton igazolom, hogy a … mint
kedvezményezett …. bizottsági rendelet (HL …, dátum, oldal) (a továbbiakban: … bizottsági
rendelet) alapján a következı csekély összegő támogatásban részesül:
Projekt megnevezése:
Támogatást nyújtó döntésének száma:
Támogatás odaítélésének idıpontja:
A támogatás bruttó támogatástartalma jelenértéken:
A jelen támogatással érintett célra a(z) … bizottsági rendelet alapján …. eurónak megfelelı
forintösszeg nyújtható.
Jelen igazolást a(z) … bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése alapján állítottam ki.
Kelt, …

…………………………………………………………..
Támogatást nyújtó szervezet (aláírás, pecsét)
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